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นําคณะชมความงามเมืองเกาสไตลเอโดะ “ซาวาระ” สถานที่ถายทําละครมากมาย
ลองเรือแมน้ําซุมิดะ สู วัดอาซากุซะ และชอปปง ถนนนนากามิเสะ
เยือนความยิ่งใหญของ Great Snow Wall แหงเทือกเขาเจแปนแอลป
นําคณะนั่งรถขึ้น พิชิตชั้น5ของภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดในโลก
นําคณะชอปปงสินคา กับยานชอปปงที่หามพลาด โกเทมบะ เอาทเล็ต ชินจุกุ ซากะเอะ
อรอยกับเมนูพิเศษที่คัดสรรมาแลว ทั้ง บุฟเฟตขาปูยักษ ชาบู บาบีคิวปงยาง
หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน
กําหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 16-21 /30 พ.ค. -4 มิ.ย. 2562
มิถุนายน
6-11 มิ.ย / 13 – 19 มิ.ย. 2562
กรกฎาคม
10-15 / 11-16 / 12-17 ก/ 24-29 ก.ค. 62
สิงหาคม
8-13 ส.ค. 22-27 ส.ค. 62
กันยายน
19-24 ก.ย./28ก.ย. – 1 ต.ค. 62
ตุลาคม
3-8 /10-15/ 18-23 / 25-30 ต.ค. 62
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วันแรกของการเดินทาง(1)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมb–นาริตะ(ญีป่ นุ )

19.00 น. สมาชิกทุ กท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ที่ 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน ไทย…
ทีมงาน World Traveller agency คอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
22.10 น. เหิรฟ้ าสู่กรุงนาริตะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG640 (บินตรง)

วันทีส่ องของการเดินทาง(2)
นาริตะ-ซาวาระ - ชมเมืองเกา – โอไดบะ – ลองเรือซุมดิ ะ –
วัดอาซะกุซะ – ชอปปง ชินจุกุ – โตเกียว
06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็ นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟิก ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ ปุ่นแปลว่าถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทําให้ บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็ นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้ วยเกาะน้ อยใหญ่กว่า
3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ ท่ีสุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คิวชู และชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญี่ ปุ่นส่วนมากจะเป็ นหมู่เกาะ
ภูเขา ซึ่งในนั้นมีจาํ นวนหนึ่งเป็ นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็ นต้ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมือง และศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว /
จากนั้นนําท่านชมความสวยงามของ เมืองซาวาระ เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ ถนนสายนี้มuแม่นาํ้ ไหลผ่าน
อย่างสงบร่มรี่น ได้ รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้ เป็ นอาคารและบ้ านเรือนสิ่งปลูกสร้ างที่สาํ คัญ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถกี ารดําเนินชีวิต ร้ านค้ า
ในสมั ยเอะโดะได้ เป็ นอย่ า งดี เมื อ งซาวาระเป็ นเมื อ งเล็ก ๆ ของนาริ ต ะ ซึ่ ง มี ค วามเจริ ญ อย่ า งยิ่ ง ในสมั ยเอะโดะ(1603-1867) เป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งสําหรับการจัดส่งข้ าวเป็ นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ ตั้งอยู่ริมคลองและเป็ นที่ร้ ูจักกัน ว่าเป็ น "ลิตเติ้ ล
เอะโดะ" Sawara no Machinami ได้ ชื่อว่ าเป็ น little Edo บ้ านเรือนที่เรียงรายอยู่สองข้ างถนนยังคงความเป็ นเมืองเก่า ดู มี
เสน่ ห์ราวกับว่ าได้ ย้อนเวลากลับไปในยุคเอโดะอย่างไรอย่างนั้น บริเวณนี้ยังมีอาคารที่มีประวัติยาวนาอย่างเช่น Sawara Mitsubishikan ที่อดีตเป็ นอาคารหลักของธนาคารมิตสึบิชิ สาขาซาวาระเป็ นต้ น อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่แสนน่ารัก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ คณะเดินทางถึงเกาะโอไดบะ เป็ นเมืองที่ต้งั อยู่บนเกาะที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะจําลอง
ขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวโตเกียว (Tokyo Bay) ในเขตโคโต และเขตชิน ะงะวะ เขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น
(Japan) ปัจจุ บันเมืองโอไดบะได้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของหนุ่ มสาวชาวญี่ปุ่น รวมไปถึงยังเป็ นแหล่ งเศรษฐกิจแห่ งใหม่ ของ
ญี่ปุ่น เมื องโอไดบะ ถูกสร้ า งขึ้น ใน ค.ศ. 1853 เพื่ อประโยชน์ ในการป้ องกันประเทศ เมื่ อเข้ า สู่คริส ต์ศตวรรษที่ 20 เมื องโอะไดบะได้
เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนกระทั่งช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้ กลายเป็ นย่านการค้ า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่
ใหญ่โตแห่งหนึ่งญี่ปุ่น นําคณะถ่ายภาพคู่กบั สะพานสายรุง Rainbow Bridge สะพานที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่ างเมืองโอ
ไดบะกับ โตเกียว เป็ นสะพาน2ชั้น ที่ กลายเป็ นสัญ ลั กษณ์ท่ี โดดเด่ น เหนื ออ่า วโตเกียว และใกล้ ๆ กัน กับสะพานสายรุ้ง ยัง เป็ น ที่ ต้ัง ของ
อนุสาวรียเทพีเสรีภาพจําลอง (Replica Statue of Liberty) ที่เหมือนกันกับอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ เทพีเสรีภาพ ณ เกาะลิเบอร์ตี
อ่าวนิวยอร์ก ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเมืองโอไดบะยังมีชิงชา สวรรคสูง 115 เมตร ซึ่งเป็ นหนึ่งในที่ใหญ่ท่ีสุดของ
โลก จากนั้นอิสระกับการช้ อปปิ้ งที่ศูนย์การค้ า วีนัส ฟอรต เอาใจนักช้ อปปิ้ งซึ่งมีร้านค้ ากว่ า 150 ร้ าน จําลองบรรยากาศของยุโรปในช่วง
ศตวรรษที่ 18 ซึ่งภายในมีคล้ ายท้ องฟ้ าจําลองที่สามารถเปลี่ยนสีเป็ นสว่างจ้ าหรือมืดครึ้ม
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คล้ ายฝนตกได้ ตามแต่จะตั้งโปรแกรม นําท่านช้ อปปิ้ งยัง Aquacity ตื่นตากับหุนกันดั้มยัก ษท่ีรอต้ อนรับท่านหน้ าตัวห้ าง และ
Decks แหล่ ง ช้ อปปิ้ งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว อีกทั้งยังมีโซนอาหารที่ทอดยาวถึง 15,000 ตารางเมตร

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร บริ การท่ า น ด้ ว ยเม นู ร าเม็ ง จากบ ริ เวณ Tokyo Ramen
Kokugikan Mai ในหางอะควาซิตี้ อรอยกับเมนูราเม็งจากเมืองดังๆ ทั่วญี่ปุน
***พิ เ ศษสุ ด! นํ า คณะ”ล อ งเรื อ แม น้ํ า สุ มิ ด ะ” สู ”ท า เรื อ วั ด อาซากุ ส ะ”*** ระหว า งการ
ลองเรือทานจะไดชมทิวทัศนสองฝากฝงของมหานครโตเกีบว
ชี วิ ต ความเป น อยู ข องชาว โตเกี ย วสองฝากฝ ง แม น้ํ า ตึ ก
ทั น สมั ย รู ป ร า งแปลกตาริ ม แม น้ํ า และสะพานรู ป ร า งแปลกตา
มากมายกวา20สะพาน นําคณะเข้ าชม วัดเซ็น โซจิ หรือวัดอาซากุสะคัน
นอน ที่เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ โตเกียว วัดอาซากุสะนี้ มี
ตํานานที่เล่ าต่อๆกันมาว่ามีชายหาปลาสองคนพี่น้องมาทอดแห ในแม่นาํ้ สุมิดะ แต่
กลั บได้ รูปปั้ นพระโพธิสัตว์ หรื อ เทวรูปคันนอน ด้ วยความศรัทธาของ 2 พี่ น้อง
และชาวบ้ านละแวกนั้น จึงได้ อัญเชิญเทวรูปคันนอนประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ หลังจากนั้นไม่นาน บริเวณนี้กไ็ ด้ เป็ นย่าน
ธุระกิจการค้ าขายที่มีชื่อเสียง เงินทองไหลมาเทมา ในอดีตวัดอาซากุสะเป็ นวัดที่เหล่ าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะ
และขอพรจากเทพเจ้ าคันนอนเป็ นประจํา และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทําให้ ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใส
ศรัทธาเป็ นอย่างมาก การ สักการะเทพเจ้ าคันนอน ก่อนอื่นต้ องชําระร่างกายให้ สะอาดด้ วยกระถางนํา้ ด้ านข้ าง และทําการ
จุดธูปไปปั กไว้ กระถางธูปขนาดใหญ่ตรงกลางวัด ซึ่งเป็ นความเชื่อว่า ถ้ าได้ รับควันนี้ติดตัวมา จะโชคดีมีสขุ จุดเด่นของวัด
อาซากุสะคันนอน นั่นก็คือ โคมไฟขนาดยักษ์สแี ดง สูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ท่ีบริเวณประตู คามินาริมง (ประตูฟ้าฟาด)
วัดอาซากุสะนี้ยังมีเครื่องรางต่างๆ ให้ เราบูชาอีกมากมาย หรือจะเป็ นร้ านของที่ระลึก

อิสระตามอัธยาศัยกับการช้ อปปิ้ งบริเวณ ยานชินจูกุ ซึ่งเป็ นแหล่ งช้ อปปิ้ งที่สาํ คัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จาํ กัดว่าเป็ น
ย่ านแฟชั่น หรื อย่ านใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากว่ าที่ชินจู กุจะ มีร้านค้ าหลากหลายให้ จับจ่ ายครบทุก ชนิด ไม่ ว่าจะเป็ น เสื่อผ้ า
เครื่องแต่งกาย สินค้ ามีย่ีห้อ(แบรนด์ต่างๆ) ร้ านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง สินค้ า
มื อ สอง ร้ านขายยา และยั งรวมไปถึง แหล่ งบั น เทิงกลางคื น และร้ านอาหารต่ า งๆ ดั งนี้ Piss Alleyหรื อ Shobem
Yokocho เป็ นตรอกเล็กๆ อยู่ระหว่างสถานีชินจูกุฝ่งั ตะวันตกกับห้ าง Odakyuในตรอกนี้จะมีร้านอาหารเล็กๆประเภท
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นั่งเป็ นเคาน์ เตอร์ป ระมาณไม่ เกิน10คนอาหารจําพวกยากิโ ทริ และ ราเมน Bic Camera ร้ านขายกล้ องดิจิตอล และ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าอืน่ ๆ มากมาย คนไทยค่อนข้ างชอบไปเดินซื้อของที่น่ี ร้ าน Bic Camera เป็ นร้ านเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ใหญ่ มาก
ถ้ า จะเดิ น ให้ ท่ั วๆน่ าจะต้ อ งใช้ เวลาถึง 2-3 ชั่ วโมง yodobashi อัน นี้ อ ยู่ ต รงข้ ามกับ Bic Camera ขายเครื่ อ งไฟฟ้ า
เหมือนกัน มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมขายด้ วย Mutsumoto Kiyoshi ร้ านขายเครื่องสําอางเหมือนซุปเปอร์มา
เก็ตขนาดย่อม ๆ ถ้ าใน guidebook จะเรียกว่า ร้ านขายยา ซึ่งมีกระจายในญีปุ่นเต็มไปหมด ส่วนใหญ่ จะเน้ นเครื่องสําอางค์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ท่ั วไป เช่ น สบู่ แชมพู Isetan ห้ างเก่ าแก่ ท่ีอ ยู่ ม านาน เป็ นผู้ นําของทุ ก ๆ ห้ า ง มี 2 ตึ ก ใหญ่
แบ่งเป็ นสินค้ าผู้ชายและผู้หญิง ของที่ขายก็เป็ นสินค้ าทั่วไป เช่น เสื้อผ้ า, ของใช้ ในบ้ าน, อุกรณ์กอล์ฟ เปิ ด 10:00-20:00
น.Marui เป็ นตึกที่แปะโลโก้ 0101 (0=มารุ, 1=อิจิ) เป็ นห้ างขายเสื้อผ้ าแฟชั่น ตึกมารุอิแถวชินจูกุจะมีหลายตึก เช่ น
ชาย, หญิ ง (Marui City), วัยรุ่น (Marui Young), ชุดคอสเพลย์ (Marui One) จะเป็ นแนวโกธิค, โลลิ ต้า Lumine ห้ าง
แฟชั่นมีท้งั หมด 3 ตึก คือ Lumine1, Lumine2 (อยู่ทิศใต้ ของสถานีชินจูกุ), Lumine Est (อยู่ทศิ ตะวันออกของสถานีชินจู
กุ) ขายเสื้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ า แฟชั่น Takashimaya อยู่ ท่ีตึก Time Square มี 14 ชั้น มีสินค้ าแบรหรูๆ เช่ น
Louis Vuitton, Prada, Gucci, ฯลฯ มีเสื้อผ้ าชาย-หญิง และมีร้าน DIY (Do it by yourself) ที่ช้ัน 8

คํ่า
ที่พกั

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู บุฟเฟตปงยาง สไตลญี่ปุน
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โตเกียว – ชมทุง พิงคมอส – กระเชาคาชิ โรปเวย – มัตสึโมโต

นําคณะขึ้นพิ ชิตความสูงของภูเขาไฟฟู จิยามา ซึ่งเป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ ปุ่น ราว 3,776 เมตร
(12,388 ฟุ ต) ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิ โดยในวันที่อากาศแจ่ มใสสามารถมองเห็นจาก
โตเกียวได้ ในปั จจุบันภูเขาได้ ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่าํ และระเบิดครั้งล่ าสุด
ในปี ค.ศ. 1707 ยุคเอะโดะ ภูเขาฟูจิ มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า ฟุจิซัง ซึ่งในหนังสือในสมัยก่อนเรียกว่า ฟุจิยะม่า เชื่อว่ามีผ้ ู
ปี นเขาฟุจิ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหนึ่ง และในช่วงระหว่างนั้นจนถึงยุคเมจิ ภูเขาฟุจิได้ ชื่อว่าเป็ นภูเขา
ศักดิ์สทิ ธิ์ซ่ึงห้ ามผู้หญิงขึ้นเขา โดยในปัจจุบันภูเขาฟุจิเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฟุจิได้
เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้ จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพวาดของ โฮะกุไซ ที่มี
ให้ เห็นในวรรณกรรมญี่ปนและกาพย์
ุ่
กลอนที่สาํ คัญมากมาย ภูเขาฟุจิยังเป็ นฐานทัพของซามูไรต่างๆมากมายจากยุคอดีต
เพื่ อเป็ นที่ฝึ กฝน และในปั จจุ บัน ฐานทัพ หนึ่งของกองทหารญี่ ปุ่นก็ต้ังอยู่ บริ เวณตีนเขาฟุ จิ (การขึ้ น ภูเขาไฟฟู จิ
จะตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย ณ วันนั้นๆเพื่อความปลอดภัยของหมูคณะเปน
สําคัญ) จากนั้นคณะเที่ยวชม"โอชิโนะฮัคไค" บ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ ที่
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ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้นื ดิน และซึมไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาด และ
สดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น1ใน100อันดับ แหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย เซ็ทหมูยาง
บนหินภูเขาไฟแสนอรอย รานนี้เปดใหบริการมาหลายสิบป ทุกทานจะได
เพลิดเพลินกับการยางวัตถุดิบลงบนแผนหินภูเขาไฟขนาดใหญ ซึ่งถือ
เปนจุดเดนของทางราน ใหทานอิ่มอรอยกับหมูยางสูตรเด็ดของทางราน
พรอมเครื่องเคียงตางๆ
นําท่านออกเดินสู่ เขตเมืองมัตสึโมโต Matsumoto เมืองเก่าท่ามกลางเทือกเขาในจังหวัดนากาโน่ (Nagano) เป็ น
แหล่งปลูกวาซาบิท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในญี่ปุ่น และถือว่าเป็ นประตูสเู่ จแปนแอลป์ ... นําท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต หรือที่รูจักกันดี
ในชื่อ “ปราสาทอีก า” เพราะความที่มีสีดาํ สนิทเกือบทั้งปราสาทถูกสร้ างขึ้นในปี 1504 เป็ นปราสาทในยุ คต้ นๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมือง จังหวัดนากาโน ตัวหอปราสาทถูกสร้ างเสร็จสมบูรณ์ราวปลายศตวรรษที่ 16 โดยภายในถูก
บูรณะมาให้ คงความเป็ นปราสาทแบบญี่ปุ่นคือทําด้ วยไม้ ด้ังเดิมในยุคนั้น… อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพกับ 1 ในปราสาท ที่
สวยที่สดุ ของญี่ปุ่น

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักที่ : SHOHO MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

** ให้ ท่ า นได้ ล งแช่ ออนเซน Onsen นํ้า แร่ ต ามธรรมชาติท่ีได้ รั บ ความนิ ยมเป็ นอย่ า งมากในด้ า นการท่อ งเที่ยวของ

ประเทศญี่ปุ่น การแช่นาํ้ ร้ อนนี้ถอื เป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่มีมากว่าพันปี เลยทีเดียว เดิมการแช่นาํ้ ร้ อนในบ่อนํา้ พุ
ร้ อนตามธรรมชาติน้ันก็เพื่อคลายความเหนื่อย เมื่อยล้ าจากการทํางานหนัก แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการค้ นพบคุณสมบัติท่ชี ่วย
รักษาโรคได้ จากแร่ ธาตุต่างๆ ในนํา้ แร่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ มีท้งั ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต โรคข้ อ โรค
กระดูกและระบบต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงประโยชน์ด้านผิวพรรณ**
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วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4)

มัตสึโมโต – เจแปน แอลป – เขือ่ นคุโรเบะ – กระเชาไฟฟา –
กําแพงหิมะ (Snow Wall ) – ทาคายามา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานที่สดุ คลาสสิค ที่จะทําให้ ท่านประทับใจคลอดทั้งวัน กับการเที่ยวชมบนเส้ นทาง เจแปนแอลป
ของเทือกเขาทาเทยามา (Tateyama) อันเป็ นที่ต้ังของ 3 ภูเขาศักดิ์สทิ ธิ์ของญี่ปุ่นโบราณ คือ ฟูจิยามะ ฮากุซัง
และทาเทยาม่า ซึ่งถือเป็ นหลังคาของประเทศ นําท่านสู่สถานี โองิซะวะ จุดเริม่ ตนของเสนทาง “เจแปนแอลป" เส้ นทาง
ท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่ร้ ลู ืมไปกับเทือกเขาทาเทยาม่า นําท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษทะลุ
อุโมงค์ใต้ ภเู ขาเป็ นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สู่สนั เขือ่ นคุโรเบะ เขือ่ นขนาดยักษ์ทมี่ ีความยาวของสันเขือ่ นถึง 800
เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของนํา้ ที่ปล่อยออกจากแอ่งนํา้ สี
เขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง จากนั้นนําท่านโดยสารรถกระเช้ าไฟฟ้ ารูปขั้นบันได้ อกี ครั้งเพื่อไต่ระดับสู่
คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็ นเหวลึกสร้ างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่
นักท่องเที่ยวทุกคน นําท่านโดยสารกระเช้ าข้ ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาคํา้ คั่นกลางเลย
เป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ ฉายาว่า กระเช้ าพาโนราม่า นําท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าไร้ มลพิษทะลุอโุ มงค์ใต้ ภเู ขา
ทาเทยาม่าที่สงู ถึง 3,015 เมตร สูงเป็ นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่รี าบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ บนเทือกเขาทาเทยาม่า ... บริการทานดวย "เบนโตะเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุน"
(เนือ่ งด้วยข้อจํากัดบนเทือกเขาทาเทยาม่า ภัตตาคารอาหารบนเขาจะเสิรฟ์ ในรูปแบบของเซ็ตเบนโตะ เพือ่ ความสะดวก)

หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อโดยรถโค้ ชสายธรรมชาติ สู่ ยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้ นทางนี้บริเวณยอด
เขาท่ านสามารถเห็นทะเลสาบน้ อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับ
ขอบฟ้ าสีส ดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้ างความประทับใจให้ แก่
ท่านมิร้ ูลืม ท่านจะได้ ตื่นตากับ วิวกําแพงหิมะที่ใหญมหึมา สูง
ราว 20 เมตร ที่เ รี ย กกัน ในชื่อ วา ยูกิ โนะ โอะทะนิ (Yuki no
Otani) หรือทีเ่ ราคุนชือ่ กันเปนอยางดีคือ “กําแพงหิมะ” (Great
Snow Wall) ** โดยในปนี้ กําแพงหิมะ จะเปนใหชม ระหวางวันที่
15 เมษายน – 22 มิถุนายน 2562 ซึ่งการชมกําแพงหิมะอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป

ชม นํา้ ตกเมียวโจ นํา้ ตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ท่มี ีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอก
กําแพงหิมะที่สงู กว่า 20 เมตร นําท่านนั่งรถกระเช้ าไฟฟ้ ารูปขั้นบันไดสู่ท่รี าบสูง บิโจไดร่า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีโท
ยาม่า ด่านสุดท้ ายของเส้ นทางธรรมชาติ นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายามา ชมเขต เมืองเกาซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็ นหมู่บ้าน
เก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้ เป็ นอย่างดี อิสระให้ ทุกท่านได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับ
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ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้ วย บ้ านเรือนโบราณและร้ านค้ าหลากหลาย เช่น ร้ านผลิตและจําหน่ายเหล้ าสาเก ร้ านทํามิ
โสะ ฯลฯ พร้ อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ตุ๊กตาซารุโบะโบะ หรือ ตุก๊ ตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้ าตา
ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสินค้ ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้ วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของ
ชาวญี่ปุ่น และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย อีกทั้งท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีก
ด้ วย

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้ วยเมนู สุกี้ ยากี้ สไตลทาคายามา

พักที่ : TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า ของการเดินทาง (5) ทาคายามา – หมูบ า นชิราคาวาโกะ – นาโกยา – ชอปปง ยานซากะเอะ –
นาโกยา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้ วยความงามและมีคุณค่าจนได้ รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดก
โลก ณ "หมูบานชิราคาวา" Shirakawa Village สัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ีไม่ได้ ปรุงแต่ง แต่มีเสน่ ห์
ชวนให้ ผ้ คู นจากทั่วโลก หลั่งไหลมายังหมู่บ้านแห่งนี้... หมู่บ้านชิราคาว่า โดดเด่นด้ วยบ้ านในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเป็ นแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้ มาจากคําว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ ายสอง
มือที่พนมเข้ าหากัน โครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตก
มาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งลักษณะบ้ านจะเห็นได้ กแ็ ต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น…ให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับ
การถ่ายภาพทัศนียภาพที่แสนสวยงาม และเลือกซื้อสินค้ าที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ ที่ห้อยโทรศัพท์ ขนมหลากแบบ เป็ นต้ น…

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อนีบ
้ ริการทานดวยเมนู “ฮิดะยากินค
ิ ”
ุ อรอย
กับเนื้อฮิดะอันเลื่องชือ
่ ของยานนี้ที่จะนํามายางบนกระทะรอนในแบบฉบับญี่ปุนที่หอมกรุนจาก
เคล็ดลับในการยาง บนใบไม (ใบโฮบะ) บวกกับน้ําจิ้มรสเด็ด (หากทานใดไมรบ
ั ประทานเนื้อ จะ
เสิรฟเปนเนื้อหมูแทน )
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ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมือง นาโกยา คณะไดเดินเที่ยวชมพรอมถายภาพคูกับปราสาทนาโกยา Nagoya
Castle บริเวณภายนอกปราสาท ซึ่งตัวปราสาทสร้ างขึ้นโดยอิมะงะวะ อุจิชิกะเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1525 จนกระทั่งปี
ค.ศ. 1532โอะดะโนะบุฮิเดะได้ แย่งชิงปราสาทจากอิมะงะวะ อุจิโทะโยะ แต่ภายหลังก็ปล่ อยทิ้งปราสาทไว้ และต่อมาในปี
ค.ศ. 1610 โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ได้ ส่งั ให้ สร้ างอาคารปราสาทขึ้นใหม่ในบริเวณเดิม บนยอดปราสาทมีรปู สลักปลาหัวเสือ
ทองคําหนึ่งคู เรียกวา "คิงชะจิ" เปนเครือ่ งรางสําหรับปองกันอัคคีภัย และยังกลาวกันวาเปนสัญลักษของอํานาจขุน
นางศักดินารูป สลักคิง ชะจิคูนี้เ คยถูกนําลงไปจัดแสดงในนิท รรศการเอ็กซโ ป 2005 ในช่ วงสงครามโลกครั้ งที่สอง
ปราสาทนาโกยาถูกเพลิ งไหม้ จากการทิ้งระเบิ ดของกองทัพ อากาศสหรั ฐ สิ่งของและเครื่ องตกแต่ งต่ าง ๆ ในปราสาท
เสียหายเป็ นส่วนใหญ่ แต่มีภาพเขียนจํานวนมากรอดจากการถูกทําลายได้ การสร้ างปราสาทขึ้นใหม่เสร็จสิ้นในปี ค.ศ1977
จากนั้นนําคณะช้ อปปิ้ ง ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิง มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมจากทั่วมุมโลกมาวางขายใน
ย่านนี้ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจนคือตึกทีวีของนาโกย่ า
(ไม่รวมค่าเข้ าชม)ซึ่งมีลักษณะคล้ ายกับโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่กว่า หรือท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองนาโก
ย่าจากเบื้องสูงบนกระเช้ าหมุน

คํ่า
พักที่

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร... บริการทานดวยเมนู ชาบู ชาบู สไตลญี่ปุน
NAGOYA KANKO HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง (6) นาโกยา – สนามบิน – สุวรรณภูมิ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.00 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG645 (บินตรง)
15.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


Tokyo – Nagoya – Alps 6 Days 

หมายเหตุ การเดิ นทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึ นอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดิ นทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ
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อัตราคาบริการ
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม

65,900

63,900

61,900

59,900

12,000

65,900

63,900

61,900

59,900

12,000

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

11-16 /
12-17 ก.ค. 62

67,900

65,900

63,900

62,900

12,000

8-13 ส.ค.
22-27 ส.ค. 62
19-24 ก.ย./
28ก.ย. – 1 ต.ค. 62
3-8 /10-15/
25-30 ต.ค. 62

67,900

65,900

63,900

62,900

12,000

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

59,900

57,900

55,900

53,900

12,000

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

18-23 ต.ค.

69,900

67,900

65,900

63,900

13,000

ชวงการเดินทาง
**ไดดูกําแพงหิมะ**
16-21 /
30 พ.ค. -4 มิ.ย. 62
**ไดดูกําแพงหิมะ**
6-11 /
13-19 มิ.ย. 62
10-15 /
24-29 ก.ค. 62

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่าํ กวา12ป

วันหยุด อาสาฬหบูชา

วันหยุด วันแม

วันหยุด วันปยะมหาราช

สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต
โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด20,000บาท(ชวงปกติ)
สวนที่เหลือชําระผานบัตรเครดิตได
มัดจําเงินสด25,000บาท(ชวงวันหยุด)
อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
• ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือ
งานประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ ําให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนํ าเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการ
เดินทาง
• ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ ําการจอง
• ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบต
ั เิ หตุในวงเงินไม่
เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
•
•
•
•
•
•

ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ ่าย 3%
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษนอก
ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ต่อ1วัน ต่อ1คน
ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง
ค่าปรับ สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกําหนดไว ้
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เงื่อนไขการชําระเงิน

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท หรือ25,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาํ เนาหน ้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และ
ค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
•
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดิน ทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ ่างๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
•
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
• เมือ
่ ท่านได ้ชําระเงินมัดจํ าหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
•
ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบิน สุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดิน ทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ
่ งบิน ทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวัน กลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือ
่ นวัน เดิน ทาง
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดิน ทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทาง
กลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดินทาง มิฉะนั น
้ ท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
บริษัท เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดิน ทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม
่ ีการการัน
ตีคา่ มัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
•
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
•
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
•
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %


Tokyo – Nagoya – Alps 6 Days 

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้ นในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน
และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

เที่ยวกับเรามั่นใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญี่ปุนทั้งที...เที่ยวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวรญี่ปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอื่นอยางแนนอน

